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Regulamin konkursu "Piękna Wieś"

I. Postanowienia ogólne 

1. Cel Konkursu:

1) podniesienie estetyki wsi;

2) pobudzenie aktywności społecznej.

2. Organizatorem Konkursu jest Burmistrz Trzcianki.

3.  Konkurs przeprowadzany jest w kategoriach:

1) sołectwo – udział może wziąć każde sołectwo z terenu gminy Trzcianka;

2) zagroda wiejska: 

a) udział może wziąć właściciel zagrody, znajdującej się na terenie wsi, prowadzący 

aktualnie produkcję roślinną lub zwierzęcą,

b)  zagroda  musi  być  miejscem  stałego  zamieszkania  rodziny  oraz  pracy 

przynajmniej jednego z jej członków,

c) dopuszcza się udział zagród położonych w granicach administracyjnych miasta, na 

terenie o charakterze rolniczym,

d)  do  Konkursu  nie  mogą  przystapić  gospodarstwa  agroturystyczne  i  kwatery 

turystyki wiejskiej;

3) indywidualny jednorodzinny budynek  mieszkalny - udział może wziąć właściciel 

indywidualnego jednorodzinnego budynku mieszkalnego znajdującego się na terenie 

wsi gminy Trzcianka.

4.  Warunkiem  udziału  w  Konkursie  jest  zgłoszenie,  w  terminie  do  15  czerwca 

danego roku pisemnej deklaracji uczestnictwa.

5. W przypadku, gdy do Konkursu w kategorii "sołectwo" zostanie zgłoszonych co 

najmniej 10 sołectw, Konkurs będzie przeprowadzany w dwóch podkategoriach:



1) sołectwa do 300  mieszkańców włącznie;

2) sołectwa powyżej 300 mieszkańców.

6. Uczestnicy Konkursu, w kategoriach określonych w ust. 3, którzy w okresie 2 lat 

poprzedzających  rok  przeprowadzenia  Konkursu  zajęli  I  miejsce,  wyłączeni  są 

z udziału w Konkursie.

II. Komisja konkursowa

1. Konkurs przeprowadza pięcioosobowa komisja, powoływana każdorazowo przez 

Burmistrza Trzcianki, w skład której wchodzą:

1)  dwie  osoby  wskazane  przez  Komisję  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi  z  grona  jej 

członków;

2) trzy osoby wskazane przez Burmistrza Trzcianki.

2.  W pracach komisji  nie może brać udziału osoba,  która  zamieszkuje na terenie 

sołectwa  lub  wsi  zgłoszonej  do  Konkursu  oraz  osoba  spokrewniona  lub 

spowinowacona z uczestnikiem Konkursu.

3.  Komisja  dokonuje  oceny  sołectw,  zagród  wiejskich  i  indywidualnych 

jednorodzinnych budynków mieszkalnych zgłoszonych do Konkursu, podczas dwóch 

przeglądów w ostatnim tygodniu czerwca i ostatnim tygodniu sierpnia danego roku. 

Komisja powiadamia telefonicznie uczestników Konkursu o terminie przeglądu, nie 

wcześniej niż 3 dni przed planowanym terminem.

4.  Po  pierwszym  przeglądzie  przewodniczący  komisji  informuje  uczestników 

Konkursu o zdobytych punktach i kolejności zajętych miejsc.

5. Ogólna ocena poszczególnych obiektów konkursowych obejmuje wyniki dwóch 

przeglądów.

6. Kolejność miejsc w Konkursie ustala komisja w oparciu o punktację dokonaną 

protokolarnie podczas dwukrotnego przeglądu.

7. W każdej kategorii, o której mowa w postanowieniach ogólnych, w pkt 3, komisja 

na podstawie punktacji ustala kolejność zdobytych miejsc od I-III.

8.  Komisja może wyróżnić pozostałych uczestników Konkursu.



9. W przypadku tej samej ilości punktów komisja ma prawo przyznać równorzędne 

nagrody.

III. Fundusz nagród

1. Corocznie w budżecie gminy Trzcianka planuje się środki finansowe na nagrody.

2.  Fundusz  nagród  na  dany  rok  budżetowy  stanowi  10  %  wysokości  należnego 

funduszu sołeckiego z roku poprzedzającego przyznanie nagród, z zaokrągleniem do 

100 zł w górę.

3.Fundusz nagród dzieli  się w następujący sposób:

1) 80 % dla sołectw;

2) 10% dla właścicieli zagród wiejskich;

3) 10% dla właścicieli indywidualnych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

4. Przyznane nagrody dla sołectw  zwiększają środki jednostki pomocniczej gminy 

Trzcianka  w kolejnym roku budżetowym.

5.  Przyznane  nagrody  dla  właścicieli  zagród  wiejskich  oraz  indywidualnych 

jednorodzinnych  budynków  mieszkalnych  realizowane  są  w  formie  nagród 

rzeczowych w roku ich przyznania.

6. Wysokość nagród ustala komisja.

IV. Zadania konkursowe

Ustala się następujące zadania konkursowe dla uczestników i ich ocenę w punktach:

1) w kategorii sołectwo:

a) zewnętrzny stan techniczny budynków -  od 0 do 10 pkt,

b) ogrodzenia posesji - od 0 do 10 pkt,

c) ogólny ład i porządek oraz działania na rzecz poprawy stanu środowiska - od 0 do 

10 pkt,

d) utrzymanie terenów zielonych użyteczności publicznej – od 0 do 10 pkt,

e) działania mieszkańców na rzecz wsi, zrealizowane w danym roku – od 0 do 10 pkt;



2)w kategorii zagroda wiejska:

a) budynki w zagrodzie, w tym stan techniczny i elewacje budynków - od 0 do 10 

pkt,

b) ogród, w tym zagospodarowanie i estetyka, stan i jakość ogrodzenia, wydzielenie 

części  rekreacyjnej,  stan  utrzymania  roślinności  (drzewa,  krzewy,  kwiaty,  część 

warzywna ogrodu) - od 0 do 10 pkt,

c) ogólny stan zaplecza gospodarskiego i obejścia, w tym utrzymanie i usytuowanie 

stogów,  śmietników,  złomowisk,  materiałów  budowlanych  i  sprzętu  rolniczego, 

usytuowanie i utrzymanie gnojowników, stan nawierzchni i ciągów komunikacyjnych 

i technologicznych, wydzielenie wybiegów dla zwierząt  - od 0 do 10 pkt,

d) działania właścicieli zrealizowane w danym roku - od 0 do 10 pkt;

3) w kategorii indywidualny jednorodzinny budynek mieszkalny: 

a) budynek, w tym stan techniczny i elewacja - od 0 do 10 pkt,

b) ogród, w tym zagospodarowanie i estetyka, stan i jakość ogrodzenia, wydzielenie 

części rekreacyjnej, stan utrzymania roślinności (drzewa, krzewy, kwiaty) - od 0 do 

10 pkt,

c) działania właścicieli zrealizowane w danym roku, zgodnie ze złożoną deklaracją 

zgłoszenia do Konkursu - od 0 do 10 pkt.

V. Postanowienia końcowe

1. Decyzja komisji jest ostateczna.

2. Komisja kończy swoją działalność po ogłoszeniu wyników.

3. Dokumentacja dotycząca organizacji i przebiegu Konkursu przekazywana jest do 

Referatu  Rolnictwa,  Ochrony  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi  Urzędu  Miejskiego 

Trzcianki.

4. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród następuje po części oficjalnej 

Święta Plonów.


